
V lesích začaly intenzivní jarní práce, Lesy 

ČR vysazují 85 milionů sazenic. Ministerstvo 
proto žádá návštěvníky o opatrnost na 
lesních cestách 
11.5.2021 

Tisková zpráva – Na území celé republiky začaly intenzivní práce v lesích. Rekordních 85 
milionů sazenic nových stromků letos vysadí Lesy ČR, další miliony vysázejí soukromí 
vlastníci lesů. Ministerstvo zemědělství proto žádá návštěvníky, aby byli opatrní na lesních 
cestách zasažených těžkou technikou. 

Letos jsou práce v lesích v České republice obzvláště intenzivní, lesníci řeší a odstraňují následky 
kůrovcové kalamity. Lesy ČR plánují vysadit na 21 tisících hektarech holin rekordních 85 tisíc milionů 
sazenic různých druhů stromů. To je zhruba o třetinu více než loni. Jde o historicky největší obnovu 

lesů. Nové stromky vysazují i soukromí vlastníci lesů. 

„Kvůli odstraňování následků kůrovcové kalamity se letos v našich lesích pohybuje větší množství 
strojů. Kromě obnovy lesa to znamená i zasažení cest těžkou technikou. Lesní cesty budou opět 
obnoveny, až lesníci dokončí svoji práci. Do té doby žádáme občany o pochopení a opatrnost,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Lesní práce jsou součástí péče o lesy. Cesty budují jejich vlastníci a jsou primárně určeny pro lesnické 
činnosti. „To znamená i použití těžké techniky, přepravu sazenic a dělníků. Využívání lesních cest je 

tak častější než v minulosti,“ řekl Patrik Mlynář, náměstek lesního hospodářství MZe. 

Lesníci nyní také zpracovávají stromy zasažené kůrovcem nebo chystají obranná opatření, takzvané 
lapáky a lapače na zachycení hmyzích škůdců. V lesích pracuje těžká technika, lesnická auta odvážejí 
vytěžené kalamitní dřevo. Stav cest odpovídá lokálním podmínkám. Na místech, kde se více těží a 
zároveň je tam i aktuálně mokro, jsou také lesní cesty momentálně v horším stavu. 

„Ministerstvo zemědělství podporuje opravy lesních cest. Konkrétně loni jsme na jejich výstavbu 

poskytli 140 milionů, dalších 120 milionů korun jsme dali na rekonstrukce. Tyto dotace byly určeny 
pro soukromé vlastníky lesů. Cesty obnovují i Lesy ČR. Státní podnik loni investoval ze svých zdrojů 
do výstavby, modernizace i oprav cest více než 220 milionů korun,“ uvedl ministr Toman. 

I letos poskytne MZe nestátním vlastníkům příspěvek na výstavbu a obnovu lesních cest. O konkrétní 
výši podpory se zatím jedná. S opravami po dokončené těžbě a dalších pracích budou pokračovat 
také Lesy ČR. 

Délka všech lesních cest v ČR je 47,5 tisíce kilometrů, což přesahuje obvod Země kolem rovníku, 

který měří přibližně 40 tisíc kilometrů. 
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